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Zapisnik o radu 26. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 15.03.2018. godine (četvrtak) u 13,30 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 13,30 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Mira Đukić Milašević  - član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Paula Tomas – član iz reda roditelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović, član osnivača 
Sanja Ilić, član osnivača 
Ivana Glibota, član iz reda učitelja 
 
Predsjednik Školskog odbora gosp. Zvonko Močić otvara sjednicu Školskog odbora i 
konstatira da je prisutan potreban broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.  
Nakon toga predlaže Dnevni red koji se nalazi uz poziv na sjednicu: 
 

1. Usvajanje zapisnika o radu 25. sjednice Školskog odbora 
2. Zahtjev ravnatelja za dobivanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu po 

raspisanom natječaju 
3. Razno 

 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 25. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 25. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj izvještava da je raspisan javni natječaj za radno mjesto učitelja/ce violine radi 
zamjene učiteljice Tanje Čudina-Bratković koja se nalazi na rodiljnom dopustu. 
Zaprimljena je samo jedna molba to jest molba učiteljice Jelene Kalajžić koja je i naša bivša 
učenica. Stoga, ravnatelj traži suglasnost Školskog odbora za sklapanje ugovora o radu na 
određeno vrijeme sa Jelenom Kalajžić radi zamjene učiteljice Tanje Čudina-Bratković. 
 
Školski odbor daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme 
sa Jelenom Kalajžić radi zamjene učteljice Tanje Čudina Bratković. 
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AD 3. 

Ravnatelj dostavlja članovima Školskog odbora rekapitulaciju ulaganja u instrumente, 
namještaj  i opremu te o ostalim rashodima od 2015. do 2017. godine koja se nalazi u prilogu 
ovom zapisniku. Voditeljica računovodstva izvještava kako je navedeno u dokumentu. 
 
Paula Tomas ističe kako su navedena ulaganja u prostor vidljiva te da zaslužuju pohvalu. 
 
Nadalje ravnatelj izvještava o daljnjim ulaganjima u prostor galerije.  
 
Ravnatelj obavještava članove Školskog odbora da Glazbena škola u Kranju i u Labinu žele biti 
sudionici našeg projekta sa Muzičkom školom u Sarajevu.  
Nema daljnjih prijedloga. 
 
Završetak: 14,20 sati 
 
KLASA: 003-08/18-01/3 
URBROJ: 2155/1-12-18-2 
 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 

 

 




